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אילת7.5.2018 ,

קול קורא לבקשות עבור מלגת מחקר לדוקטורנטים אשר אינם תושבי אילת או הערבה
ומבצעים מחקרם במכון הבינאוניברסיטאי באילת
המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת מציע שתי מלגות מחקר לדוקטורנטים לשנת הלימודים .2018-2019
המלגה נועדה לעודד תלמידים אשר אינם תושבי אילת או הערבה לערוך מחקר במכון הבינאוניברסיטאי ובמפרץ אילת.
המלגה ,עד לסך  ,₪ 7,500תכסה הוצאות על לינה ונסיעות לאילת וממנה ,רכישת אזילים לצורך ביצוע המחקר באילת,
ושימוש בתשתיות המכון (צלילה ,סירה ,ספינה וכו') .המלגה לא תכסה רכישת ציוד.
מקבל/ת המלגה ת/יתחייב לנצלה עד סוף ספטמבר ( 2019ללא אפשרות הארכה).
הבקשה תכלול את תאור המחקר המתוכנן לפי הפרקים הבאים:
 .1שאלת העבודה ו/או היפותזת העבודה.
 .2פירוט שיטות העבודה (תוך הדגשת חשיבותן) לבחינת שאלת ו/או היפותזת העבודה.
 .3פירוט תקציבי המתייחס לסעיפי ההוצאה הרשומים לעיל.
 .4לוח זמנים מחייב להצעה.
בראש הבקשה יצוינו נושא הצעת המחקר ,שם הסטודנט ,שם המוסד האקדמי בו לומד הסטודנט ושמות המנחים.
על הבקשה להיכתב באנגלית ואורכה לא יעלה על  3עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה ,עם שימוש בגופן של גודל  11ורווח
שורות של .)1.5
להצעה יש לצרף:


קורות חיים שיכללו נתונים על :השכלה ,תעסוקה ,פרסומים ,מתן הרצאה/הצגת פוסטר בכנס ,קבלת
מענקים/פרסים.



שני מכתבי המלצה (אחד מהמנחה)

את הבקשות יש לשלוח אל רכזת ההוראה של המכון ,ד"ר ברכה פרסטיי ,לכתובת .viviana.farstey@mail.huji.ac.il
תאריך אחרון להגשה 30 :ביוני 2018
המכון יימנה וועדה שתשפוט את ההצעות ע"פ הקריטריונים הבאים:


איכותו המדעית של המחקר המוצע וחדשנותו



התאמת התקציב המבוקש למחקר



כישורי התלמיד/ה

למימוש המלגה יהיה על הזוכה להמציא אישור רישום לתואר שלישי מאוניברסיטת האם.
עם סיום תקופת המחקר ת/יתבקש הזוכה להציג את תוצאות העבודה במסגרת הסמינר השבועי של המכון באילת.
בפרסומים על המחקר שבוצע במימון המלגה על מקבל/ת המלגה לציין את שם המכון הבינאוניברסיטאי.

